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§1
Justering av dagens protokoll
Kulturnämnden utser Torun Boucher (V) att tillsammans med
ordförande Jonas Naddebo (C) justera dagens protokoll.

§2
Anmälan av föregående protokoll
Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr
9/2020 från nämndens sammanträde den 24 november, som
justerats den 30 november.

§3
Anmälningsärenden
Dnr 1.1/34/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
Anmälan görs av:
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2020-11-132020-12-03
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2020-12-08
c) Protokoll arkivutskottet 2020-12-09
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2020-12-07
e) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
f) Stadsarkivariens beslut enligt delegation
g) Månadsrapport kulturförvaltningen november 2020
h) Månadsrapport Stadsarkivet november 2020
i) Anmälan av nedskrivning av utestående kundfordringar
med förfallodag t.o.m. 2019-12-31, dnr 1.1/3229/2020

§4
Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i
Stockholms stad 2021-2024. Svar på remiss från
kommunstyrelsen
Dnr 1.1/3087/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Kulturnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-12-04.
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Sammanfattning

Skolbiblioteket är en del av det allmänna biblioteksväsendet och
regleras av bibliotekslagen samt skollagen (2010:800) 2 kap. 36
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§. Skolbibliotekens uppdrag bestäms av skollagen samt av
läroplanerna. Skolbiblioteksplanen är ett styr- och stöddokument
som ska verka för ökad likvärdighet vad gäller tillgång till
bibliotek i förskola och skola samt medverka till alla barns och
ungas lika tillgång till litteratur och medier.
Förvaltningen ser positivt på förslaget till ny skolbiblioteksplan
och föreslår att kulturnämnden godkänner och överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Torun Boucher m.fl.
(V), Mirja Räihä m.fl. (S) och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)
enligt följande:
Läsande går hand i hand med lärande och stadens
uppdaterade plan för skolbibliotek är något som är i
grunden mycket positivt. Det finns i förslaget mycket som
är bra. Att alla stadens skolor och förskolor får tillgång till
den kompetens som finns inom stadens bibliotek är en
nyckel för att detta ska bli lyckat. Att alla skolformer lyfts
fram i förslag från förskola till gymnasieskola visar på
ambitionsnivå samt att barns rättigheter enligt
barnkonventionen tas på allvar. Vi hoppas att planen ska
bidra till att alla barn får kontakt med biblioteken och
böckerna genom skolans värld.
Det som inte beskrivs i underlaget är vad som sker med de
skolor och förskolor som av tidsbrist eller ointresse inte
erbjuder sina barn böcker eller etablerar kontakt med
bibliotekens värld. I planen finns endast uppdrag för
utbildningsförvaltningen att verka för att andelen bibliotek
skall öka, men om endast ett skolbibliotek har tillskapats
under de kommande fyra åren har då målet uppnåtts? Här
borde planen vara betydligt mer ambitiös.
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Av 2 kap. 36 § skollagen följer att eleverna i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till
skolbibliotek. Bestämmelsen gäller såväl offentliga som
fristående skolor, men trots detta finns det skolor, främst
fristående, som fortfarande inte har skolbibliotek som en
integrerad del av skolan utan hänvisar till närmaste
folkbibliotek.
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Vi anser att skolbiblioteket ska vara en integrerad del av
skolan och att alla skolor ska ha skolbibliotek med
utbildade bibliotekarier. Något som också lyfts fram i
planen. Samtidigt påverkar Covid-19 oss alla, och särskilt
barn och vuxna i socioekonomisk utsatthet. Detta framgår
av en ny rapport från Centrum för epidemiologi och
samhällsmedicin om socioekonomiska faktorer i
Stockholms län. I skolbiblioteksplanen nämns inte
pågående pandemi och dess konsekvenser för barn.
Året som gått har präglats av stängda bibliotek och
begränsad tillgång till det folkbiblioteken erbjuder barn och
unga. Detta har fått stor påverkan på barns tillgång till
litteratur och läsfrämjande insatser. I detta sammanhang bör
ett mer förtydligat samarbete mellan folkbiblioteken i
Stockholm och skolbiblioteken utformas i syfte att stärka
skolbiblioteken. Ett framgångsrikt sätt att arbeta med de
resurser skolbiblioteken har är att lärarna får ett stöd i
klassrummet, med hjälp av den kunskap skolbibliotekarien
besitter.
Det finns en potential i utvecklad samverkan mellan
skolbiblioteken och de barnbibliotekarier som också finns
på stadens folkbibliotek. Planen utgår ifrån ett läge där
samhället fungerar som vanligt, men även inom detta
område behövs en omställning. Inte minst för att
kompensera för den uteblivna tillgång till litteratur och
läsfrämjande insatser året som gått, men också för att rusta
för en eventuellt fortsatt osäker situation framåt.
Skolbiblioteken ska ge eleverna tillgång till ett rikt utbud
av medier, till såväl skön- som facklitteratur. Ett bibliotek
där välutbildad bibliotekspersonal samarbetar med den
pedagogiska personalen kan locka fram och tillfredsställa
barnens och ungdomarnas läslust, nyfikenhet och
forskarintresse samt även hjälpa dem att orientera sig bland
nya medier och i flödet av information på nätet.
Forskningen visar att detta arbetssätt höjer elevernas
studieresultat.
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De bemannade skolbiblioteken har blivit färre visar statistik
från Kungliga biblioteket. Bara 37 procent av de svenska
eleverna har idag tillgång till bemannat skolbibliotek.
Tillgången till skolbibliotek är lagstadgad men inte att de
behöver vara bemannade. Samtidigt läser barn mindre idag.
Läsningen och upptäckandet av litteraturen är avgörande
för varje barns läsförståelse, skrivande och kritiska
tänkande. Skolbibliotekarier har en nyckelroll att fylla när
det kommer till att öppna dörrar till litteratur och media. Vi
menar att det är viktigt att barn och unga får möta kunnig
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personal på sina skolbibliotek. En välformulerad
skolbiblioteksplan kan bara sättas i praktik av
bibliotekarier, lärare och pedagoger i skolan.
Under rubriken "Stockholms stadsbibliotek ansvarar för
att" beskrivs vilka erbjudanden och stöd som ska ges till
förskolorna. Precis som ovan anmärkts så bygger även
detta på att förskolor inte av tidsbrist eller ointresse avstår
från att ta emot dessa erbjudanden och stöd. Vi menar även
att det skulle behöva framgå att stödet ska ges på ett sådant
sätt att det stärker förskolans kompensatoriska uppdrag.
Stödet ska såklart erbjudas alla, men staden skulle
därutöver även kunna göra en riktad satsning mot
prioriterade områden.

§5
Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU
2020:47). Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-12946/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från Stadsarkivet:
1) Kulturnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2) Kulturnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.
Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från 2020-1204.
Sammanfattning

Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag för en hållbar
socialtjänst och föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta
nuvarande lag som ska få karaktären av ramlag.
Nuvarande socialtjänstlag föreskriver att endast ett urval av
socialtjänstakter bevaras. Stadsarkivet anser att den omfattande
gallringen för med sig en rad nackdelar. Många personer i vuxen
ålder som vill ta reda på och förstå vad som hände dem i
barndomen då socialtjänsten varit inkopplad förnekas den
möjligheten pga gallringen. Stadsarkivet möter ofta besökare som
blir bestörta då de möts av beskedet att deras akt gallrats.
Socialtjänstakter besitter vidare ett betydande forskningsvärde
även på samhällsnivå och utgör källmaterial för angelägen
samhällsnyttig forskning.
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Stadsarkivet förordar att samtliga socialtjänstakter bevaras.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M),
Hanna Gerdes (L) och Micke Seid (MP) föreslår (se
beslutet).
2) Mirja Räihä m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden delvis
godkänner förvaltningens förslag, och anför därutöver
följande:
Vår uppfattning är att alla som är i behov av grundläggande
stöd och skydd från samhället ska få det. Det ska inte spela
någon roll var man bor i Sverige för vilket stöd man får.
Därför är det viktigt att kommuner verkar för att alla kan få
rättssäkra, likvärdiga och lika tillgängliga insatser.
Översynen av socialtjänstlagen är efterlängtad. Behovet av
en modernisering av lagstiftningen för att möta dagens
samhälle är stor. Det är viktigt att en ny lagstiftning
möjliggör ett arbete som utgår ifrån en helhetssyn på
individen. För att detta ska kunna vara möjligt krävs det att
marknadsorienterade styrningsmodeller som New Public
Management får ge vika till förmån för professionerna och
deras kunnande. Vi är övertygade om att medborgarna
kommer att få bättre stöd och skydd om tilliten till
professionen är hög. Förslaget om att tillföra krav om att
verksamheten ska bedrivas i överenskommelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet ligger helt i linje med
vår uppfattning om hur kvaliteten i välfärden kan stärkas.
Vidare anser vi att det är positivt att utredningen förslår att
målbestämmelserna ska kompletteras så att socialtjänsten
ska främja jämställda levnadsvillkor. Med den tydliga
jämställdhetsgrunden kan socialtjänstens insatser bidra till
att jämställdhetsmålet om att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sitt eget liv kan
uppnås.
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Vi är övertygade om att sociala problem minskar om fokus
läggs på det förebyggande arbetet. Forskning visar att
tidiga och kunskapsbaserade insatser ska prioriteras för att
varje individ ska få de bästa förutsättningarna genom livet.
Tidiga och förebyggande insatser gör skillnad för den
enskilde individen och leder till att spara på samhällets
resurser på lång sikt. Därför är det glädjande att
utredningen betonar vikten av att socialtjänsten lägger ett
större fokus på det förebyggande arbetet. Vi ställer oss
bakom utredningens förslag om att socialtjänsten ska ha ett
förebyggande perspektiv och att den ska vara lätt
tillgänglig. Med förslaget innebär det att den enskilde
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individen sätts i centrum och att samhället ska verka för att
ingen ska behöva avstå från att söka stöd och skydd på
grund av att den inte känner till var den kan få hjälp.
Det hade varit bra om utredningen hade berört hur
betydelsefulla de ideella aktörerna är i arbetet för att
tillgängliggöra socialtjänstens insatser för fler. De ideella
aktörerna är viktiga samarbetspartner som med sin expertis
och sitt nätverk kan bidra till att nya grupper nås och till att
stärka det sociala arbetet. Alla söker sig inte till
socialtjänsten när de behöver stöd och hjälp. Skälen kan
vara olika men deras rätt att få stöd måste säkras och därför
är det viktigt att kommunerna har en nära och god
samverkan med civilsamhället.
Vidare hade det varit bra om utredningen tydligare lyft
förstärkt samverkan mellan skola, förskola och socialtjänst
i det förebyggande arbetet för att fånga upp barn och unga i
riskzon. Förskolan och skolan är viktiga för att alla barn
och unga ska få en trygg uppväxt med god hälsa och för att
de ska rustas med skyddsfaktorer. En förstärkt samverkan
får långsiktiga konsekvenser när man tillsammans kan
hindra att unga hamnar i utanförskap och kriminalitet.
En av våra farhågor är att administrationen kommer att öka
när högre krav ställs på dokumentation.
Arbetsmarknadsförvaltningens synpunkt måste tas tillvara:
Med ökade krav på dokumentation finns även en risk för
ökad administration och längre handläggningstider vilket
speciellt inom det förebyggande arbetet skulle kunna leda
till att insatser blir mindre lättillgängliga, om dessa inte
undantas från dokumentationskravet. Utredningen menar
att den ökade administrationen inte kan härledas till
socialtjänstlagen. Vi menar att oavsett om de ökande
dokumentationskraven kommer på grund av lagstiftningen
eller Socialstyrelsens föreskrifter så måste något göras.
Professionen måste ha tid för klienterna och brukarna.
Utvidgat ansvar för samhällsplanering behövs. Alltför
många kommuner glömmer bort att det finns samband
mellan den fysiska och sociala miljön. Därför är det bra
med tydliggörande om kommunernas ansvar i att vara
aktiva i planering för att tidigt kunna tillgodose
medborgarnas behov. Det utvidgade ansvaret
överensstämmer väl med målsättningen om att stärka det
förebyggande arbetet.
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

Utredningens förslag om att insatser ska kunna
tillhandahållas utan behovsprövning vilar på goda
intentioner om en lätt tillgänglig socialtjänst. Vi
sympatiserar med intentionerna men menar att de fackliga
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organisationernas invändningar som har framförts i
yttrandet måste hörsammas. Att utredningen utan en
konsekvensanalys har föreslagit att insatser som till
exempel hemtjänst, korttidsboenden, skyddat boende för
våldsutsatta, hem för vård och boende (HVB) och
avhopparprogram ska erbjudas utan individuella
behovsbedömningar är inte bra. Vi delar den uppfattning
som har framförts av både de fackliga organisationerna och
berörda förvaltningar inom Stockholms stad. Det finns en
del insatser som inte är lämpliga att erbjuda utan
behovsprövning.
Vi motsätter oss inte att kommunerna ska ha fler öppna
verksamheter eller att uppsökande verksamheter ska
utvecklas för att nå fler. Tvärtom så ser vi flera områden
där insatser kan erbjudas utan behovsprövning. Staden kan
till exempel utveckla arbetet för att nå fler som befinner sig
utanför arbetsmarknaden och därmed tidigt kunna erbjuda
arbetsmarknadsinsatser.
Det vi skarpt motsätter oss är att en av de viktigaste
principerna kommer att frångås, principen om att det är
individens behov som avgör vilka insatser som ska ges. Om
inte förslaget ändras kommer en resursförskjutning ske till
de som inte har så stora behov på bekostnad av de som har
stora stödbehov. Det grundläggande målet om likvärdighet
och att socialtjänsten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor
kommer att fallera. För risken är stor att insatser till
behövande och omsorgen om äldre som har stora stödbehov
kommer att försämras när undanträngningseffekter uppstår
till följd av en avskaffad behovsprövning.
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Det innebär inte att vi inte ser brister i det nuvarande
systemet. En fungerande behovsprövning är i grunden
likvärdig och möter behov utifrån individens behov. Alltför
ofta riskerar detta dock att vara en idealbild. I verkligheten
möter den objektivt grundade biståndsbedömningen ofta
faktorer som påverkar vilka möjligheter socialtjänsten har.
Alltifrån tillgängliga resurser för själva
biståndsbedömningen till vilka resurser, i bred bemärkelse,
som finns för beviljad insats påverkar
biståndsbedömningen. Under en stor del av 2000-talet har
den offentliga ekonomin försvagats till följd av
skattesänkningar vilka urholkat de resurser som funnits för
att bevilja biståndsbedömda insatser. Detta i sin tur riskerar
i många fall ha inneburit en mer restriktiv tolkning av
lagstiftningen än den som var lagstiftarens ursprungliga
intentioner. Det är i ett sådant läge lätt att se lösningen i att
avskaffa behovsprövningen. Det är dock att bortse från
andra insatser som behöver göras.
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En avskaffad biståndsbedömning riskerar också vara ett
förslag som utöver ovanstående invändningar även leder till
kvarhållningseffekter och stora kostnader för kommunerna.
Socialförvaltningens formulering sammanfattar vår stora
oro för konsekvenserna: Dessa risker bedöms särskilt stora
om utredningens förslag att överlåta till privata utförare att
bedöma om en insats som utföraren erbjuder ska kunna ges
utan behovsprövning blir verklighet. Likaså ser
förvaltningen en risk för ökad rättsosäkerhet för den
enskilde om privata utförare ges möjlighet att påverka vilka
de tar emot genom att hjälpa den enskilde att bedöma om
det är rätt insats för personen ifråga.
Utredningen har inte tagit hänsyn till att kommunerna har
begränsade resurser och att förslaget riskerar att leda till att
kommuner inför tak för insatser som erbjuds till olika
individer. Inte heller har utredningen tagit hänsyn till att
likställigheten mellan kommuner och medborgare kommer
att försvagas.
Istället för att föreslå en avskaffad behovsprövning för
exempelvis korttidsboenden, skyddat boende för
våldsutsatta, HVB och avhopparprogram borde den
fortsatta lagstiftningsprocessen fokusera på förslag som
bidrar till ökad måluppfyllelse avseende lagstiftarens
intention för att säkerställa att de med stora behov ska få
dessa tillgodosedda.
Vi hade förhoppningar om att utredningen skulle föreslå en
särlagstiftning för äldreomsorg för att höja ambitionerna
och stärka äldreomsorgens förutsättningar. En särskild
rättighetsbaserad äldreomsorgslagstiftning, som
tillförsäkrar äldre rätten till goda levnadsvillkor, inflytande
över sin egen situation och garanterar en god vård och
omsorg möjliggör för en äldreomsorg som ger ett liv i
delaktighet och att äldre kan delta i samhällslivet på samma
grund som andra. Men istället antar den föreslagna nya
socialtjänstlagen formen av en ramlag med större
handlingsfrihet för kommunerna och mindre
detaljreglering. Det blir då än mer viktigt att värna
behovsprincipen, då resurser ska prioriteras till dem som är
i störst behov.

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

En tydlig lag med krav på stat, regioner och kommuner
som anger inriktning och ambitioner för att garantera den
enskilde rätt till individanpassad vård och omsorg samt stöd
och service behövs. Det nuvarande begreppet ”skälig
levnadsnivå” har urvattnats mer och mer vartefter pengarna
till välfärden inte räckt till och vi ser inte att den föreslagna
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ändringen till ”skäliga levnadsförhållanden” kommer att
göra någon skillnad för den enskilde. Därför önskar vi att
”goda levnadsvillkor” istället ska användas.
Slutligen vill vi lyfta att det är bra att en ny socialtjänstlag
får förtydligat barnrättsperspektiv. Flera av förslagen som
syftar till att tillgodose barns rättigheter är bra. Vi vill
särskilt lyfta förslaget att om förlänga tiden för
socialnämndens uppföljning för barns situation. Det gäller
dels när en utredning som gäller barns behov av stöd eller
skydd avslutas utan beslut om insats, dels efter det att en
placering i ett familjehem eller hem för vård eller boende
har upphört. Det är bra att dagens bestämmelser om att
uppföljningarna ska avslutas inom två månader förlängs till
sex månader. På så sätt förstärks stöd och skydd av barn i
vårt samhälle.
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordförande
Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M), Hanna Gerdes (L)
och Micke Seid (MP)
Reservation

Mirja Räihä m.fl. (S) reserverar sig mot förslaget med hänvisning
till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Torun Boucher m.fl.
(V) och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) enligt följande:
Vi vill inledningsvis instämma i stadsarkivets synpunkter
gällande gallring av personakter
Därutöver vill vi lämna följande synpunkter.
Socialtjänstlagen är en av hörnstenarna i den svenska
välfärden som nu står inför en stor förändring. Då det var
lång tid sedan lagen sågs över så det är tid för en
uppdatering och vi är försiktigt positiva till huvuddelen av
de förändringar som föreslås. Vi hoppas att den nya
socialtjänstlagen kommer tillrätta med de problem som
Vänsterpartiet under flera år sett att socialtjänsten brottas
med. Det handlar exempelvis om detaljstyrning, NPM,
underfinansiering, privatisering av myndighetsutövning och
utförande av insatser istället för ett frigörande och
förebyggande arbete. Vi hoppas att den nya lagen tar
avstamp i medarbetarnas och klienternas perspektiv.
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

Vi hoppas att följden av utredningen blir att
socialsekreterarna kan fokusera på att skapa förutsättningar
för att ägna sig mer åt förebyggande socialt arbete och
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mindre åt myndighetsutövning. Men då måste det
fortsättningsvis också ges ekonomiska förutsättningar både
från stat och från kommun för att den nya lagen ska bli en
reell ambitionshöjning.
Ur ett kulturnämndsperspektiv vill vi framhålla vikten av
det breda förebyggande arbetet. Kulturen har en hel del att
erbjuda i detta förebyggande arbete, vi ser till exempel i
dagsläget stora behov av ett utvecklat samarbete mellan
bibliotek och medborgarkontor. Polisen efterfrågar också
återkommande en större samverkan mellan de många parter
som verkar ute i staden för ett mer proaktivt förebyggande
arbete -– där bibliotek, kulturskola och andra delar av
kulturen också har mycket att tillföra.

§6
Motion av Torun Boucher och Tina Kratz (båda V)
om Komtek (KS 2020/861). Svar på remiss från
kommunstyrelsen
Dnr 1.1/2268/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Kulturnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från
kommunstyrelsen
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-12-04.
Sammanfattning

Kulturförvaltningen har ombetts att besvara en motion från Torun
Boucher och Tina Kratz (båda V) gällande Komtek och ett
eventuellt införande av verksamheten i Stockholms stad.
Komtek är en icke vinstdrivande förening vars verksamhet syftar
till att stimulera barns och ungas intresse för teknik.
Verksamheten inriktar sig på fritidskurser samt stöd till skolan. I
de kommuner som Komtek är verksam i idag sker det som en
kommunal verksamhet.
Motionen yrkar att utbildningsförvaltningen och
kulturförvaltningen undersöker möjligheten att starta Komtek i
Stockholms stad.
Askbykroken 13
Box 8100
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Kulturförvaltningen delar motionens syn på vikten av kreativitet
och skapande som en central del för barns utveckling. Som
motionen nämner har Komtek flera beröringspunkter med
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kulturskolan. Inom kulturskolan erbjuds aktiviteter som bottnar i
kreativitet och skapande ur ett tekniskt perspektiv. Utbildningsförvaltningen samverkar med flera aktörer som verkar inom
skolan och som på ett pedagogiskt och kreativt sätt främja
teknikkunskaper hos elever och pedagoger.
Kulturförvaltningen anser att staden bör prioritera barns intresse
för teknik i befintliga verksamheter och förstärka etablerade
samverkansstrukturer framför att etablera nya.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M),
Hanna Gerdes (L) och Micke Seid (MP) föreslår (se
beslutet).
2) Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) föreslår att
kulturnämnden tillstyrker första att-satsen i motionen om
Komtek, och anför därutöver följande:
Först vill vi tacka för ett utförligt remissutlåtande. Vi
förstår synpunkten att befintliga verksamheter och
etablerade samverkansstrukturer ska prioriteras och
förstärkas. Vi förstår också att det finns ett tekniskt
perspektiv även inom kulturskolan som dessutom under
senare år tagits till vara på och vidareutvecklats. Vi vet
även att utbildningsförvaltningen inom ramen för skolan
har flera intressanta projekt och ett nära samarbete med
Vetenskapens hus.
Med det sagt så tror vi att en utredning skulle gagna denna
målgrupp, precis som förvaltningen skriver, för att
kartlägga pågående insatser och analysera behov och
önskemål.
Vi tror dock att vi inte ska överge ett framtida införande av
Komtek. Vi har den uppfattningen att både Kulturskolans
och Komteks styrkor ligger i att de inte omedelbart är
kopplade till skolan, utan också kan vara ett sammanhang
där barn träffar andra barn från andra skolor men med
gemensamma intressen. Och att dessa intressen – precis
som kulturskolan – inte insorteras under en styrande
läroplan.
Beslutsgång

Askbykroken 13
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Ordförande Jonas Naddebo (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordförande
Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M), Hanna Gerdes (L)
och Micke Seid (MP).
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Reservation

Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§7
Motion av Torun Boucher (V) om
ansökningsförfarande till Kulturskolan (KS
2020/1075). Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/2414/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Kulturnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från
kommunstyrelsen
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-12-04.
Sammanfattning

Torun Boucher (V) föreslår i sin motion om
ansökningsförfarande till Kulturskolan att staden ska utreda
Kulturskolans ansökningssystem i syfte att ta fram ett förfarande
som inte utgör ett hinder för de prioriterade grupperna.
Motionären anför att det nuvarande ansökningssystemet inte visar
hur stor efterfrågan det är på Kulturskolans kurser. Därutöver
anförs att nuvarande system riskerar att förstärka klyftor,
eftersom systemet gynnar den som har möjlighet att kunna
bevaka erbjudanden digital, dagtid på vardagar.
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Kulturskolans målsättning är att öka utbudet av grundkurser för
att ge fler barn och unga möjlighet att få del av verksamheten,
samt att ständigt se över kursutbudet så att det bättre möter
efterfrågan. Kulturskolan upphandlar för närvarande ett nytt
verksamhetssystem för att förbättra och kvalitetssäkra
admininstrativa processer och rutiner, som exempelvis
elevadmininstration, kursbokning och schemaläggning. Med
kommande byte av verksamhetssystem, kommer Kulturskolans
bokningsförfarande bli både enklare och mer lättillgängligt för
medborgaren. En förväntad effekt är också att de prioriterade
målgrupperna, som Kulturskolan idag inte når i tillräckligt stor
utsträckning, lättare kan ta del av Kulturskolans kursverksamhet.
Samtidigt kommer den digitala kulturskoleverksamhet som är
under utveckling kunna erbjuda betydligt fler unga en mer
tillgänglig och attraktiv möjlighet till konstnärligt och kulturellt
skapande.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M),
Hanna Gerdes (L) och Micke Seid (MP) föreslår (se
beslutet).
2) Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V), Mirja Räihä
m.fl. (S) och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) föreslår att
kulturnämnden bifaller motionen, och anför därutöver
följande
Det är bra att det nu i en ny upphandling arbetas för att göra
bokningssystemet enklare och mer lättillgängligt. Det är till
exempel en förbättring att det nya systemet ger möjlighet
att sprida kurssläppstillfällena. Själva grundproblematiken
att det fortfarande krävs en dator alternativt en smartphone
samt viss datorvana och kompetens verkar dock inte
tillgodoses i denna nya upphandling. Remissvaret ger heller
inget svar på hur intresset för de olika kurserna kan mätas i
det nya systemet. Stockholm stad är den enda kommunen i
landet som inte har data över hur stort intresset är, då det
inte finns något kösystem. Även om vi är väl medvetna om
att ett kösystem också kan vara missvisande så finns vad vi
känner till i dagsläget inte ett alternativt eller bättre sätt att
få statistik över hur många barn som vill spela fiol, till
exempel, mer än om dessa kurser snabbt blir fullbokade,
och remissvaret tar inte heller upp den problematiken.
När ett nytt system nu upphandlas innebär det givetvis en
viss fastlåsning för just det systemet under den tid som
upphandlingen kommer att gälla, därför kommer det bli än
viktigare att hitta kompletterande vägar att gå. Dagens
Öppna hus är ett bra exempel och vi välkomnar att
förvaltningen planerar att utveckla det stödet. Vi tror att
just möjligheten för föräldrar att gå till en verksamhet och
att där träffa både träffa pedagoger och få handfast hjälp
med bokningen är av avgörande betydelse. Vi tycker också
att det borde vara möjligt att reservera vissa platser på
mycket populära kurser till exempelvis det öppna huset, så
som vi också lyfter i motionen.
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I förvaltningens svar lyfts också synpunkten att det inte
bara handlar om bokningssystemet utan också om vilka
kurser och kursplatser som finns att boka och var dessa är
förlagda, vi håller naturligtvis med om det och lyfter detta
även kortfattat i vår motion men har valt att här fokusera på
bokningsförfarandet.
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Sammanfattningsvis förstår vi av svaret att det arbetas
proaktivt med en del av motionens syften, vilket är
glädjande, men att det också återstår en del att göra på
området. Slutligen beklagar vi att vi använt ordet
ansökningsförfarande – vi är självklart medvetna om att det
inte sker ansökningsprocesser i egentlig bemärkelse, utan vi
menar naturligtvis bokningsförfarande.
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordförande
Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M), Hanna Gerdes (L)
och Micke Seid (MP).
Reservation

Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V), Mirja Räihä m.fl. (S)
och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) reserverar sig mot beslutet
med hänvisning till sitt förslag.

§8
Motion av Torun Boucher (V) om kulturskolans
lokaler (KS 2020/1076). Svar på remiss från
kommunstyrelsen
Dnr 1.1/2413/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Kulturnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från
kommunstyrelsen
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-12-04.
Sammanfattning
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Torun Boucher (V) föreslår i sin motion att ge kulturnämnden i
uppdrag att ta fram en långsiktig lokalstrategi som ska syfta till
att utveckla och stärka Kulturskolan i alla stadsdelar i hela
Stockholms stad. Motionären anför vikten i att Kulturskolan ska
ha ändamålsenliga lokaler och en långsiktig strategi för
placeringen av dessa. Motionären ger också en beskrivning av
Kulturskolans lokalutveckling och tidigare vägval. Motionären
anför en rimlig målsättning att ha en destinerad kulturskolelokal i
varje stadsdel.
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Kulturskolans verksamhet bedrivs idag i flera olika slags lokaler
över hela staden. Kulturskolan har ett tjugotal ändamålsanpassade
verksamhetslokaler med eget hyreskontrakt, men finns också
inhyrd i ett femtiotal skolor samt i andra slags lokaler som
exempelvis kulturhus. Vidare samarbetar Kulturskolan med
ytterligare ett större antal skolor och aktörer i civilsamhället.
Kulturskolan finns därmed spridd på ett stort antal fysiska platser
över hela staden.
För att bedriva en attraktiv och kvalitativ kulturskoleverksamhet
behövs ändamålsenliga och funktionella lokaler. Lokalerna
behöver uppfylla ett antal kriterier för att kunna bedriva kulturell
och konstnärlig verksamhet. Stockholm växer och
befolkningsmönstren förändras. Kulturskolan behöver därför
ständigt se över var de mest optimala geografiska
lokaliseringarna för var kulturskoleverksamheten ska finnas på
sikt.
Under 2020 håller Kulturskolan på att arbeta fram ett reviderat
lokalstrategidokument med utgångspunkt i den av kulturnämnden
senast antagna lokalplanen från 2015. Förvaltningen anser det
rimligt och att föredra att dokumentet över Kulturskolans
framtida lokalbehov och lokalplanering fastställs av
kulturnämnden.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M),
Hanna Gerdes (L) och Micke Seid (MP) föreslår (se
beslutet).
2) Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) föreslår att
kulturnämnden bifaller motionen och anför därutöver
följande:

1

2
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Tack för ett utförligt svar.
För att kommentera några av de korrigeringar som
förtjänstfullt gjorts.
Vi är naturligtvis glada över att man nu funnit möjlighet att
förhyra lokal på Folkkulturcentrum på Östermalm. Det
hade ännu inte kommit till vår kännedom när motionen
skrevs. Vi hoppas vidare att Östermalm på sikt även
kommer att få en egen lokal som också kan rymma fler
aktiviteter än bara teater i linje med den inriktning som
motionen syftar till.
Naturligtvis hyr Kulturskolan ut lokaler, vi påstår inte
heller att så inte skulle vara fallet - vad vi vill belysa i
motionen är att det finns en politisk prioritering i dagsläget
med större fokus på att hyra in sig i skolan snarare än att
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utveckla det egna lokalbeståndet. Motionen är ju inte heller
en skrivelse till förvaltningen utan vänder sig till den
styrande majoriteten och dess politiska inriktning.
Uppgiften om att avgifter för hyra i skolan kan vara mer
betungande för kursverksamheterna har kommit oss
tillhanda från pedagoger i verksamheterna – det är
naturligtvis bra om det inte stämmer och vore tacksamt att
få en kartläggning över.
Det gäller även kortkursverksamheten – vilket kanske
skulle preciserats att just detta gällde kortkurser i teater. Vi
har fått detta problem redovisat flera gånger i kontakt med
pedagoger så det vore naturligtvis också bra att få klargjort
om det bygger på ett missförstånd runt ambitionsnivån för
kortkurserna.
Självklart har kulturskolan egna lokaler – vi nämner även i
motionen några som har tillkommit under senare år, på
initiativ under förra mandatperioden – så återigen – den
frågeställning vi lyfter i motionen handlar om majoritetens
viljeinriktning i denna fråga.
Sammanfattningsvis kan man av både förvaltningens
korrigeringar och våra svar konstatera att det vore
välkommet – som motionen beskriver – att få en
genomlysning av ekonomin, arbetsmiljön för pedagogerna
och tryggheten för barnen. Det är därför också väldigt
välkommet att Kulturskolan arbetar med att ta fram ett
reviderat lokalstrategidokument. Vi hoppas att den
nuvarande majoriteten delar vår syn – så som motionen
yrkar på – att ett sådant ska syfta till att utveckla och stärka
kulturskolan i alla stadsdelar i hela Stockholms stad även
vad gäller tillgången till egna lokaler.

Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordförande
Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M), Hanna Gerdes (L)
och Micke Seid (MP).
Reservation

Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag.
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§9
Stöd till det fria kulturlivet. Förslag från 400 000 kr
Dnr 6.1/2930/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag om stöd
till konstnärlig produktion och kulturarrangemang
2) Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag enligt
tidigare intentionsbeslut (Dnr 6.1/2890/2019) om fleråriga
stöd för 2021
3) Ärendet justeras omedelbart
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-12-04.
Sammanfattning

Tjänsteutlåtandet redovisar förvaltningens förslag till beslut om
stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang.
Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut enligt
förvaltningens förslag om stöd för 2021 och om intentionsbeslut
för 2022 och 2023. Uppföljning och ny prövning kommer att ske
för beslut som gäller 2022 och 2023.
Förslaget omfattar stöd till 38 aktörer samt till fyra aktörer enligt
intentionsbeslut från 2019 om flerårigt stöd (Dnr 6.1/2890/2019).
Dessa fyra aktörer med intentionsbeslut från 2019 har följts upp
och deras verksamhet följer den plan som låg till grund för
flerårigt stöd. Det totala beloppet för fleråriga stöd med tidigare
intentionsbeslut uppgår till 2 850 000 kr (Dnr 6.1/2890/2019).
Förslaget är i linje med förvaltningens samlade bedömning,
behov inom stadens kulturliv samt geografiska och
infrastrukturella förutsättningar. Förslaget prioriterar i huvudsak
stöd till långsiktiga stabila kulturaktörer som står för hög
konstnärlig kvalitet och bidrar till en bredd av konstnärliga
uttryck samt stöd till verksamheter för barn och unga.
Coronapandemin har påverkat det fria kulturlivet och många
verksamheter har svårigheter att genomföra innevarande års
planerade verksamhet till följd av pandemin. Förvaltningen har
tagit hänsyn till rådande omständigheter och har i beredningen
vägt in verksamheternas förmåga att hantera effekterna av
pandemin med utgångspunkt i kulturaktörernas ordinarie
verksamhet.
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Förslag till nämnden
Stöd till konstnärlig
produktion och
kulturarrangemang
Intentionsbeslut från 2019
SUMMA

2021
57 150 000

2022
4 000 000

2023
4 000 000

2 850 000
60 000 000

700 000
4 700 000

4 000 000

Den samlade bedömningen av respektive ansökan och
motiveringar för nämndens bifall framgår av bilaga 1.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Torun Boucher m.fl.
(V) och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) enligt följande:
Vi vill tacka för beredningen och underlaget av för stödet till
det fria kulturlivet. I underlaget beskriver flertalet
kulturaktörer de stora utmaningar man ställts inför året som
gått, och med stor sannolikhet fortsatt kommer behöva
hantera året som kommer. Ekonomiskt och resursmässigt är
detta en avgörande tid för flertalet kulturutövare. Med detta
sagt vill vi uppmana den styrande majoriteten att se över
möjligheterna för ytterligare krisstöd för att kompensera för
det inkomstbortfall som kulturaktörerna beskriver.

§ 10
Stöd till lokalförvaltande organisationer 2021
Dnr 6.1/2948/2020
Beslut
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Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens förslag
om stöd till lokalförvaltande organisationer för 2021
enligt följande
- 25 830 000 kronor som grundstöd
- 2 923 000 som kompensationsstöd för nolltaxa
- 2 200 000 kronor som medel för senare fördelning.
Totalt 30 953 000 kronor
2) Beslutet justeras omedelbart
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Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-12-04.
Sammanfattning

Tjänsteutlåtandet redovisar förvaltningens förslag till beslut om
stöd till lokalförvaltande organisationer 2021 samt de kriterier
och överväganden som utgör underlag för förslaget.
Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut om stöd till
lokalförvaltande organisationer till en summa om 30 953 000
kronor för år 2021.
Av budgetmedel för 2021 har nämnden vid tidigare möte fattat
beslut om fleråriga grundstöd om 1 150 000 kronor till Årsta
Folkets Hus och 1 700 000 kronor till Bagarmossens Folkets Hus.
Stödet kommer därmed att uppgå till totalt 33 803 000 kronor för
2021.
Av dessa 33 803 000 kronor omfattar 31 603 000 kronor
föreslaget grundstöd och kompensationsstöd, inklusive tidigare
beviljat flerårigt stöd. Därutöver föreslår förvaltningen att 2
200 000 reserveras för senare fördelning av investeringsstöd,
medfinansiering av Boverksansökningar och till Tensta träff.
Utbetalningen av stödet till Östermalms föreningsråd sker i två
omgångar. Utbetalning av den första halvan av det föreslagna
stödet görs efter nämndens beslut om stöd. Det resterande av
stödet utbetalas senast juni 2021 efter att föreningen till
förvaltningen redovisat en verksamhet och ekonomi i balans.
Coronapandemin drabbade Stockholms kulturliv hårt, även de
lokalförvaltande organisationernas verksamhet. Effekterna av
Covid-19 och folkhälsomyndighetens restriktioner har utsatt
verksamheterna för en mycket stor press. För de flesta handlade
det om att snabbt minska sina kostnader och anpassa
verksamheten utifrån rådande restriktioner. Förvaltningen
fördelade 5 520 851 kronor i tillfälligt stöd till 23
lokalförvaltande organisationer under maj-juni 2020.
Efter sommaren lättade restriktionerna från
folkhälsomyndigheten. I oktober skärptes dock restriktionerna
igen till max 50 personer på evenemang och i lokaler och i
november presenterades ytterligare restriktioner. De
lokalförvaltande organisationerna kommer under 2021 att fortsatt
behöva anpassa verksamheten utifrån konsekvenserna av
pandemin. Förvaltningen har tagit hänsyn till det och har i
beredningen vägt in verksamheternas förmåga att hantera
pandemin.
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I bilaga 1 ges en fördjupad information om de enskilda
stödmottagarna samt motiveringar till förvaltningens
ställningstaganden.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.

§ 11
Utökning av förhyrd yta inom Stadsmuseet.
Genomförandebeslut
Dnr 2.2/3300/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Kulturnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att teckna
ett nytt avtal med fastighetskontoret gällande utökning av
förhyrda ytor i Stadsmuseet
2) Ärendet justeras omedelbart
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-12-04.
Sammanfattning

I Stadsmuseets byggnad finns restauranglokaler som inte tagits i
anspråk. Museet ser möjligheter att överta dessa lokaler från
fastighetskontoret för att utveckla sin verksamhet. De ökade
kostnaderna bedöms kunna inrymmas inom Stadsmuseets budget.
Kulturförvaltningen föreslår därför att kulturnämnden uppdrar åt
förvaltningschefen att teckna ett nytt avtal med fastighetskontoret
gällande utökning av förhyrda ytor.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
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§ 12
Revidering av delegationsordning för
kulturförvaltningen
Dnr 1.1/2762/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Kulturnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att besluta
på nämndens vägnar enligt kulturförvaltningens förslag
till delegationsordning
2) Kulturnämnden överlåter enligt 7 kap 6 § kommunallagen
till förvaltningschefen att i sin tur, genom
vidaredelegering, uppdra åt en annan anställd att fatta
beslut i de ärendegrupper som nämnden enligt punkt 1
ovan delegerar till förvaltningschefen.
3) Beslut som kan överklagas enligt 13 kap 2 §
kommunallagen anmäls till nämnden, om inget annat
anges, vid närmast följande sammanträde
4) Delegationsordningen gäller från och med månadsskiftet
efter att kulturnämndens beslut har vunnit laga kraft, och
ersätter därmed ”Delegationsordning för
kulturförvaltningen”, dnr 1.1/1967/2018, som beslutades
av kulturnämnden 2019-03-05
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-12-04.
Sammanfattning

Mot bakgrund av behov av förtydliganden samt ändringar i
stadsgemensamma styrande dokument ser kulturförvaltningen ett
behov av att revidera kulturnämndens delegationsordning för
kulturförvaltningen. Förändringar föreslås inom områdena
allmänna ärenden, konstnärlig gestaltning på allmän plats samt
inköp, hyra och upphandling.
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar om ny
delegationsordning enligt bilaga 2 till förvaltningens
tjänsteutlåtande.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
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Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
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§ 13
Val av ordförande och jury för Stockholms stads
kulturpriser
Dnr 6.2/2938/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Kulturnämnden utser Ulrika Knutson till ordförande för
två år i juryn för stadens kulturpriser (2021-2022)
2) Kulturnämnden utser Oskar Ekström och Lena From till
juryledamöter för två år (2021-2022)
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-12-04.
Sammanfattning

Förvaltningen har enligt beslut i nämnden (Dnr 6.3/2967/2016) i
uppdrag att föreslå ordförande och ledamöter till juryn för
Stockholms stads hederspriser och Bellmanpris. Förslaget avser
ny ordförande och två nya ledamöter som ersätter de vars
uppdrag löper ut 2020.
Förvaltningen föreslår att Ulrika Knutson tillsätts som ny
ordförande och att Oskar Ekström och Lena From utses som nya
ledamöter, samtliga på två år 2021-2022. Övriga ledamöter för
2021 är de av nämnden tidigare beslutade (Dnr 6.3/2891/2019)
Robert Fux, Malena Jansson, Ann Larsson, Max Låke och Viktor
Zeidner.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
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§ 14
Nya avgifter i Kulturskolan. Svar på skrivelse från
Torun Boucher m.fl. (V), Mirja Räihä m.fl. (S) och
Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)
Dnr 1.1/2606/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Kulturnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen från Torun Boucher m.fl. (V),
Mirja Räihä m.fl. (S) och Madeleine Kaharascho Fridh
(Fi)
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-12-04.
Sammanfattning

Kulturförvaltningen har ombetts att besvara skrivelsen om det
nya avgiftssystemet för Kulturskolan som trädde i kraft 1 augusti
2020. Författarna till skrivelsen önskar en utvärdering av hur stor
andel av de som anmäler sig till Kulturskolans avgiftsbelagda
kurser som söker nedsatt avgift. Givet de rådande
omständigheterna med den pågående pandemin och att första
terminen med det nya avgiftssystemet fortfarande pågår, kommer
inte utvärdering av hur efterfrågan för de olika kurserna har
påverkats vara fullständig.
Totalt har 338 antal ansökningar från familjer om nedsatt avgift
inkommit till Kulturskolan till och med 6 november gällande
höstterminens kurser. Av dessa har 257 familjer beviljats nedsatt
avgift för totalt 406 olika kursplatser. Detta är en ökning med
nästan 150% jämfört med hösten 2019. Syskonrabatt inkluderas
inte i statistikredovisningen.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
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§ 15
Information och övriga frågor
-

Ordförande Jonas Naddebo (C) tackade den avgående
ledamoten Mirja Räihä (S) för hennes tid i nämnden.

-

Efter nämndens sammanträde hölls föredragningar om
läget för stadens fria kulturliv (Anne Lund) samt om
läget med pandemin i Stockholm och på
förvaltningen, och stadens aktiviteter under jul- och
nyårshelgerna (Rebecka Ioannidis Lindberg).

Vid protokollet,

Kajsa Rydergård
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